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Ledere og medarbeidere har en ting felles. De drømmer om en trygg og meningsfull arbeidsplass - to 
områder som er lønnsomme å arbeide med av mange grunner.  De skaper høyt engasjement som 
forebygger sykdom og fremmer god helse.  

«Bedrifter som behandler sine ledere og medarbeidere riktig, vil konkurrere med 30-40 % margin.» 

Prof. Jeffrey Pfeffer, Stanford University 

Noen høydepunkter som du kan se frem til:
• Få kjennskap til den glemte dimensjonen som åpner opp for mindre stress, bedre samarbeid  

og utvikling. 
• Hvordan holde på din egen energi selv i vanskelig situasjoner? 
• Presentasjon av hva ledere i år 2000 mente var de viktigste faktorene for å lykkes? 
• Hva blir det viktigste de neste 20 år? 
• Hvordan oppnå større forbedringshastighet hos oss selv og på arbeidsplassen? 
• Få praktisk innsikt i hvordan Ibsens tanker kan brukes for å gjøre noe meningsfullt, noe større  

enn deg selv.
• Bli kjent med de som får prisen for oppsiktsvekkende resultater til tross for motbakker.

Hvem bør delta?
• Er du leder, HR, HMS medarbeider, tillitsvalgt eller en annen nøkkelperson i offentlig eller privat sektor 

som ønsker nye og nyttige ideer for å skape endringslyst og engasjement, ja, da er dette noe for deg.
• Leverer du konsulenttjenester innen leder- og medarbeiderutvikling, ja da er Delfi koneransen en god 

investering for deg.
• Ønsker du dessuten nyttig erfaringsutveksling sammen med andre nøkkelpersoner om viktige ting i 

trygge omgivelser. Ja, da er denne dagen som skapt for deg.
• Dessuten får du kjennskap til hva prisvinneren svarer på spørsmålet:  

«Hvilke kår har den konstruktive samtalen i vårt samfunn?» 

Den glemte dimensjon som gjør prat til resultat.  

Bli inspirert til å tenke nytt og nyttig.
Tirsdag 24. mars 2020 kl 09:00 - 16:00, Hotel Bristol, Oslo



Konferansens pedagogikk
For å gi deg størst mulig utbytte av Delfi konferansen, bruker vi en arbeidsform som gjør at alle deltakerne 
blir ‘aktører’ i stedet for passive tilhørere. Vi har latt oss inspirere av Oraklet Delfi. Resultatet blir en givende 
dag med praktiske verktøy og masse inspirasjon, til nytte både i jobb og privat.

Du bli kjent med en metode som gjør at dine ideer fra konferansen blir til en naturlig del av din hverdag. 
Du vil også lære flere metoder som du selv kan bruke når du kommer hjem. I tillegg blir du kjent med 
hjelpemidler for å komme fra prat til resultat.

Konferansen avsluttes med middag i en stemningsfull atmosfære. Underholdning, feiring med prisutdeling 
og nettverksbygging.

Sammen gjør vi samfunnet litt bedre!

Litt om noen av de du møter på Delfi konferansen

Møt Per Anders Nordengen, en av Skandinavias mest inspirerende foredragsholdere 
som blant annet gir oss seks ladestasjoner for å lade livsbatteriet vårt.

Per Anders Nordengen er prest, foredragsholder, forfatter og samtaleveileder. 
Han har vært ansatt i firmaet Psykologbistand i Oslo og i et konsulentfirma 
hvor han blant annet jobbet med store nedbemanninger, lederutvikling og 
omstillinger. Han har også vært personalsjef i reklamebyrået McCann. 
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Foredragsholder, inspirator, Ibsentolker og billedkunstner Tone Dietrichson 
har utviklet sin egen metodikk «SKIPPER PÅ EGEN SKUTE – LEDER I EGET 
LIV»  bygger på hennes 20 årige studier av Henrik Ibsens litteratur.  

Tone Dietrichson har i 7 år vært tilknyttet METIER Academy som innleid kursholder 
og foreleser. Flere tusen mennesker har latt seg inspirere og engasjere av 
hennes karismatiske formidlingsevne og dype menneskekunnskaper. 

www.tonedietrichson.com / Foto: Gro Jarto

Aja Humm innehar den unike kombinasjonen proff fiolinist og næringslivscoach. 
Som foredragsholder stimulerer hun publikum til å se noe nytt og transformativt.  

Hun skaper ekte engasjement fra innsiden og ut, deler raust med egne 
erfaringer og har en positiv og inkluderende stil. Dette fører til at deltakerne 
slapper av og kommer i den beste tilstanden for læring og ny faglig input.  

Hun har en Mastergrad fra Amsterdam, er grunnlegger av www.tuneinlabs.
com og har en populær Podcast om hva som ligger bak varig indre og 
ytre suksess. Du finner Suksesspillen på iTunes/Podbean.  

Hennes mål er at det som deles, er nye, varige innsikter og opplevelser, som hjelper 
menneskene i bedriften/organisasjonen til å nå sine mål og samtidig ha det bra med seg selv.  

Pris og betingelser:
Pris kr 5.400,- inklusive lunsj og kursdokumentasjon. Du vil i tillegg få tilgang til et unikt  
digitalt utviklingsverktøy.  

Overskuddet fra Delfi konferansen går til en person eller institusjon som har bidratt med noe spesielt  
for å skape samarbeidsutvikling. 


